A L G E M E N E

V O O R W A A R D E N

I. ALGEMEEN

het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs D Iedere verplichting van opdrachtgever/afnemer is
mocht worden verwacht.
onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar. Indien
de opdrachtgever/afnemer surseance van betaling
C Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren,
aanvraagt, in staat van faillissement wordt ver
wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
klaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden over
meer werk beschouwd te worden. Het meer-werk
• Alle aanbiedingen en alle overeenkomsten betref
draagt, een crediteurenregeling entameert of zijn
zal zichtbaar en gecategoriseerd in rekening wor
fende door Kemme Communicatie te verrichten
bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of be
den gebracht aan de opdrachtgever/afnemer.
leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden;
wind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag
• Alle overeenkomsten met opdrachtnemers/leve
wordt gelegd heeft Kemme Communicatie tevens
ranciers betreffende door hen in opdracht van ons ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM
het recht op schadevergoeding en onverminderd
te verrichten leveringen en/of diensten en/of werk A Kemme Communicatie blijft te allen tijde recht
onze overige rechten.
hebbende op de rechten op voortbrengselen van
zaamheden.
E De opdrachtgever/afnemer zal zich nimmer op eni
de geest die kunnen ontstaan op de door ons bij
Bedingen, waarbij van de algemene voorwaarden
ge korting verrekening of opschorting kunnen be
de nakoming van de overeenkomst vervaardigde
wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zo
roepen, tenzij zulks schriftelijk op voorhand werd
weken zoals ontwerpen, afbeeldingen, illustratie’s
ver zij door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden
overeengekomen.
tekeningen, schetsen, offertes, modellen, teksten,
alleen voor addendums welke voor deze overeen
foto’s, films, informatiedragers, computerpro F Bij ingebreke blijven van betalingen van facturen
komst zijn gemaakt. Indien de opdrachtgever/ afne
op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaar
grammatuur, databestanden en maquettes, wel
mer respectievelijk opdrachtnemer/ leverancier van
heid van alle op de opdrachtgever/afnemer be
ke niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming
Kemme Communicatie algemene voorwaarden of
staande vorderingen ten gevolge, terwijl Kemme
mogen worden gebruikt of aan derden geloond
bijzondere voorwaarden hanteert, gelden deze niet,
Communicatie in dat geval bovendien het recht
worden of verveelvoudigd.
voor zover zij strijdig zijn met de onderhavige alge
heeft om alle eventueel nog lopende overeen
B Kemme Communicatie is gerechtigd de bij de
mene voorwaarden.
komsten te annuleren met behoud door Kemme
nakoming van overeenkomsten vervaardigde
Communicatie van het recht op betaling van het
werken
te
signe
r
en
en/of
onze
naam
te
laten
ver
II. OVEREENKOMSTEN MET OPDRACHTGEVERS/
reeds geleverde en op de vast te stellen schade
melden
in
het
colofon
van
een
publicatie,
op
een
AFNEMERS
vergoeding.
titelrol of op andere uitingen.
C De opdrachtgever/afnemer verkrijgt van ons het
ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
ARTIKEL 7: LEVERING/AFNAME
niet-exclusieve recht tot gebruik van de door ons
A Het enkel uitbrengen van een al dan niet met
in het kader van de overeenkomst vervaardig A Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering
offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
van door ons vervaardigde zaken af ons bedrijf.
de werken, voor zover dit betreft het recht van
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht
Wij zijn niet gehouden de vervaardigde zaken in
openbaar
making en verveelvoudiging van de
Kemme Communicatie niet tot het sluiten van een
gedeelten af te leveren. Leveringstermijnen wor
overeenkomstig de bestemming en oplage zoals
overeenkomst met de opdrachtgever/afnemer.
den slechts bij benadering opgegeven. De lever
die bij de opdracht zijn overeengekomen. De op
B Aanbiedingen van Kemme Communicatie zijn
tijd gaat in nadat volledige overeenstemming is
drachtgever is niet gerechtigd tot enig verderf of
vrij
blijvend en kunnen slechts zonder afwijkin
bereikt over de overeenkomst en beide partijen
ander gebruik van deze werken. Is terzake niets
gen worden aanvaard. Een aanbieding wordt in
een getekend akkoord in hun bezit hebben.
overeengekomen dan geldt het eerste gebruik en
elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet
de eerste oplage als overeengekomen bestem B Overschrijding van de levertijd zal de opdracht
binnen 30 dagen na dagtekening wordt aanvaard,
ming en oplage.
gever/afnemer nimmer het recht geven op
tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
schadever
goeding bedongen boete, ontbinding
D De opdrachtgever/afnemer garandeert Kemme
C Kemme Communicatie is pas gebonden, nadat
van de overeenkomst of niet-nakoming van enige
Communicatie, dat door de nakoming van de
de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd. De
verplichting welke voor hem uit de overeenkomst
overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op
opdrachtge
ver/afnemer is door zijn enkele op
of uit enige andere overeenkomst voortvloeit.
rechten die derden kunnen doen gelden krach
dracht – schriftelijk – gebonden.
tens de auteurswetge
ving of andere nationale, C Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is
supranationale of internationale regelgeving op
overeengekomen is Kemme Communicatie gerech
ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
het gebied van de intellectuele of industriële ei
tigd het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast
gendomsrechten. De opdrachtgever/afnemer vrij
te stellen. De opdrachtgever/afnemer staat er voor
A De opdrachtgever/afnemer is aan een schriftelij
waart Kemme Communicatie zowel in als buiten
in dat wij in voorkomende gevallen te allen tijde
ke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door
rechten voor alle aanspraken die derden krachtens
toegang hebben tot de plaats waar de werkzaam
hem niet binnen 3 dagen na dagtekening tegen de
voornoemde wet of regelgeving geldend kunnen
heden door ons verricht dienen te worden.
inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk be
maken. Indien ten aanzien van de juistheid van D Indien opdrachtgever/afnemer ons niet in staat
zwaar is gemaakt. Onze contractpartij kan zich er
de door derden gepretendeerde rechten als voor
nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging
stelt om de werkzaamheden te verrichten dan
noemd gerede twijfel bestaat of blijft bestaan, is
te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzingen
wel indien gekochte zaken binnen de overeen
Kemme Communicatie bevoegd de nakoming van
van de overeenkomst binden ons slechts nadat en
gekomen c.q. gestelde termijn niet worden af
de overeenkomst op te schorten tot het moment
voor zover deze door ons schriftelijk zijn beves
genomen door opdrachtgever/afnemer dan zal
waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan
tigd. Mondelinge toezeggingen door en afspraken
opdrachtgever/afnemer van rechtswege, derhalve
dat wij door de nakoming van de overeenkomst
met ondergeschikten van Kemme Communicatie
zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke
geen inbreuk op deze rechten maken. Indien komt
zijn niet gebonden dan nadat en voor zover zijn
en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer
vast te staan dat Kemme Communicatie door de
door Kemme Communicatie schriftelijk zijn beves
keuze hetzij nakoming der overeenkomst te vor
nakoming van de overeenkomst inbreuk op deze
tigd.
deren hetzij deze overeenkomst zonder rechtelijke
rechte maakt, is Kemme Communicatie bevoegd
tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in
B Kemme Communicatie is steeds gerechtigd de
deze overeenkomst zonder rechterlijke tussen
artikel 20 bepaalde schadeloosstelling te vorde
door ons te verrichten leveringen en/of diensten
komst als ontbonden te beschouwen en de in arti
ren.
en/of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
kel 20 bepaalde schadeloosstelling te vorderen.
derden te laten uitvoeren.
E Indien levering op afroep is overeengekomen
heeft opdrachtgever/afnemer de verplichting tot
ARTIKEL 6: FACTURERING/BETALING
ARTIKEL 4: PRIJSWIJZIGINGEN
afname nadat de afroepperiode zal zijn verstreken.
A Kemme Communicatie heeft het recht om, indien A Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, F Meerleveringen zijn toegestaan. Wij kunnen ech
dient betaling door de opdrachtgever/afnemer te
ter maximaal 10% van het meer geleverde in re
na datum van totstandkoming of bevestiging
geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
kening brengen. Minderleveringen zijn toegestaan
van de opdracht, de inkoopprijzen alsmede de
Indien de opdrachtgever/afnemer een natuurlijk
mits zij niet minder zijn dan 10% van het overeen
prijzen van door derden verrichte diensten en /of
persoon is die niet handelt in de uitoefening van
gekomen aantal. Minderrekeningen zullen worden
werkzaamheden de prijzen van (hulp)materialen
een beroep of bedrijf is Kemme Communicatie ge
verrekend.
of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belas
rechtigd contante betaling bij aflevering te verlan
tingen, in- of uit
voerrechten en/of andere kos
gen. De opdrachtgever/afnemer wordt geacht na ARTIKEL 8: ZET-, DRUK- OF ANDERE PROEVEN
tenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen
verloop van de overeengekomen betalingstermijn
als gevolg van koerswijzigingen, een verhoging
A De opdrachtgever/afnemer is gebonden de door
van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie
ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolgen
hem van Kemme Communicatie ontvangen con
of ingebrekestelling in verzuim te zijn.
van reeds bij de aanbieding de totstandkoming
cept-, druk- of andere proeven zorgvuldig op
of bevestiging van de opdracht voorzienbare B Indien de uitvoering van de overeenkomst in ge
fouten en gebreken te onderzoeken en deze met
deelten geschiedt, heeft Kemme Communicatie
omstandigheden de prijs dienovereenkomstig te
bekwame spoed ge
corrigeerd of goed gekeurd
het recht om ieder gedeelte afzonderlijk te factu
verhogen.
aan ons terug te zenden dan wel af te leveren.
reren.
B Kemme Communicatie heeft het recht om de over
B Schriftelijke goedkeuring van de proeven door de
eengekomen prijs te verhogen in geval van door C Indien de opdrachtgever/afnemer niet tijdig over
opdrachtgever/afnemer geldt als erkenning dat
eenkomstig dit artikel haar betalingen nakomt, is
de op
drachtgever/afnemer aangeleverde extra
Kemme Communicatie de aan de proeven vooraf
de opdrachtgever/afnemer verplicht vanaf de dag
bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
gaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd.
der opeisbaarheid een rente te betalen, onvermin
schetsen tekeningen of modellen, ondeugdelijke
Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
derd de voor Kemme Communicatie verder toe
informatiedragers, ondeugdelijke computerpro
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de
komende rechten. Deze rente zal naar keuze van
grammatuur of databestanden, ondeugdelijke wij
door de opdrachtgever/afnemer goedgekeurde of
Kemme Communicatie bedragen 1.5% per maand
ze van aanlevering van de door de opdrachtgever/
gecorrigeerde proeven.
of gedeelte van een maand, of een percentage
afnemer aan te leveren materialen of producten en
C Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk
overeenkomende met het dan geldende promes
alle soortgelijke toeleveringen door de opdracht
en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, teke
sedisconto van de Nederlandsche Bank, verhoogd
gever/afnemer die Kemme Communicatie tot meer
ning, kopie model of proef, kunnen geen reden
met 2%.
werkzaamheden of kosten noodzaken, dan bij
vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
ARTIKEL 1: GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

overeenkomst of schadevergoeding, indien deze
afwijkingen van geringe betekenis zijn. Afwijkin
gen die alle omstandigheden in aanmerking ge
nomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk heb
ben worden steeds geacht afwijkingen van gerin
ge betekenis te zijn.
D Elke op verzoek van de opdrachtgever/afnemer
vervaardigde proef wordt naast de overeengeko
men prijs in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk
is overeengekomen dat de kosten van deze proe
ven in de prijs zijn inbegrepen.
ARTIKEL 9: TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN
EN PRODUCTEN

A Kemme Communicatie zal de door de opdrachtge
ver/afnemer in het kader van de nakoming van de
overeenkomst aan ons toevertrouwde voorwer
pen, materialen en beeld- of woordgegevens in
enigerlei vorm bewaren met de zorg van een goed
bewaarder. Wij zijn niet aansprakelijk voor onge
wilde beschadi
ging, verlies of vernietiging van
voorwerpen, materialen, beeld- of woordgege
vens in enigerlei vorm, die Kemme Communicatie
door of namens de opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde
voorwerpen, materialen of gegevens grote waar
de bezitten, dienen deze door de opdrachtgever te
worden verzekerd.
B De opdrachtgever/afnemer is gehouden er voor
zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de
verstrekking aan Kemme Communicatie van de
onder sub a genoemde zaken een duplicaat wordt
gemaakt. De opdrachtgever/afnemer dient deze
onder zich te houden voor het geval de afgegeven
zaken tijdens de bewaring door Kemme Communi
catie worden verloren of wegens beschadiging on
bruikbaar worden. In dat geval dient de opdracht
gever/afnemer Kemme Communicatie op verzoek
tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw
exemplaar te verstrekken.
C De opdrachtgever/afnemer verleent Kemme Com
municatie pandrecht op alle zaken die in het ka
der van de nakoming van de overeenkomst met
Kemme Communicatie door hem in onze macht
worden gebracht zulks tot meerdere zekerheid van
al hetgeen de opdrachtgever/afnemer in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Kem
me Communicatie verschuldigd mocht zijn.
D Indien de opdrachtgever/afnemer met Kemme
Communicatie is overeengekomen, dat hij mate
riaal of producten ter verwerking zal aanleveren,
dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op
een ten behoeven van een normale planmatige
productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen
wijze. Hij is gehouden naast het voor de over
eengekomen prestatie benodigde materiaal of de
daarvoor benodigde producten, tevens een voor
de desbetreffende bewerking redelijke hoeveel
heid voor proeven te leveren. De opdrachtgever/
afnemer volgt hierbij de richtlijnen van Kemme
Communicatie.
E Kemme Communicatie is niet gehouden de van de
opdrachtgever/afnemer ontvangen zaken vooraf
gaande aan de bewerking op geschiktheid hiertoe
te onderzoeken. Tevens is Kemme Communicatie
niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de
nakoming van de overeenkomst als dat zijn oor
zaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor
Kemme Communicatie onvoorzienbare verwer
kingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van
de door de opdrachtgever/afnemer aangeleverde
materialen of producten en evenmin als dat een
gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk
aan Kemme Communicatie getoonde monster en
het later door de opdrachtgever/afnemer voor de
oplage aangeleverde materiaal of producten. De
opdrachtgever/afnemer dient uiterlijk bij het van
start gaan van de overeenkomst opgave te doen
van de eigenschappen en de aard van de door
hem aangeleverde materialen of producten en
over de toegepaste voorbewerkingen en de toe
gepaste oppervlaktebewerkingen. Kemme Com
municatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade die de opdrachtgever/afnemer lijdt als
gevolg van onvoldoende houdbaarheid, hechting,
glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid
van de door ons bewerkte materialen en produc
ten, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.
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ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

A In geval van niet, niet tijdige onvolledige of niet
goede uitvoering van de overeenkomst, hoe
ook, is aan onze eventuele plicht tot vergoeding
van schade volledig voldaan door het alsnog tot
(volledige) uitvoering van de overeenkomst over
te gaan of door het verhelpen van de gebreken,
voor zover die aan onze schuld of nalatigheid
kunnen worden geweten en voor zover die
duidelijk omschreven ons schriftelijk ter kennis
zijn gebracht. Voor zover door ons niet alsnog
tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst
of het verhelpen van gebreken wordt overge
gaan, is aan ons de plicht tot vergoeding van
de schade volledig voldaan door belang van de
werkelijk door de opdrachtgever/afnemer ge
maakte kosten tot een maximum van 5% van de
met opdrachtgever/afnemer overeengekomen
prijs terzake de opdracht. De opdrachtgever/
afnemer heeft nimmer het recht op ontbinding
van de overeenkomst of op schadevergoeding
wegens vertraging in de uitvoering van de over
eenkomst.
B Kemme Communicatie is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard, voor zover die voort
vloeit uit door Kemme Communicatie uitge
brachte adviezen c.q. aanbevelingen.
C De opdrachtgever vrijwaart Kemme Communica
tie voor alle aanspraken van derden terzake van
de door Kemme Communicatie aan de opdracht
gever/afnemer geleverde zaken of door Kemme
Communicatie in opdracht van hem uitgevoerde
diensten en/of werkzaamheden, waardoor der
den schade mochten hebben geleden, onver
schillig door welke oorzaak of op welk tijdstip
die schade is geleden.
D De aansprakelijkheid van Kemme Communica
tie tegenover de opdrachtgever/afnemer voor
werkzaamheden ten behoeve van de opdracht
gever, die Kemme Communicatie aan derden
hebben opgedragen gaat nooit verder dan die
van derden jegens Kemme Communicatie, en
slechts voor zover deze derden daarvoor gefun
damenteerd verhaal biedt.
E De aansprakelijkheid van Kemme Communicatie
tegenover de opdrachtgever/afnemer van door
Kemme Communicatie geleverde zaken en door
Kemme Communicatie opgeleverde werken gaat
nooit verder dan die van de toeleverancier van
de (verwerkte) zaken jegens Kemme Communi
catie, en slechts voor zover onze toeleverancier
daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.
F De aansprakelijkheid van Kemme Communicatie
tegenover de opdrachtgever/afnemer blijft te
allen tijde beperkt tot het hiervoor in dit artikel
bepaalde. Kemme Communicatie is nimmer aan
sprakelijk voor overige schade, schade aan an
dere zaken dan de door Kemme Communicatie
geleverde, schade aan personen, gevolgschade,
bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door
de opdrachtgever/afnemer of door derden.
ARTIKEL 11: TRANSPORTRISICO

A Het vervoer van alle materialen ook die, welke
franco verkocht zijn, geschiedt door rekening
en risico van de opdrachtgever/afnemer. Ver
bintenissen, met derden aangegaan, brengen
hierin geen verandering en worden geacht in
het belang en voor rekening van de opdracht
gever/afnemer te zijn aanvaard. Onder vervoer
wordt mede begrepen transmissie van data
doormiddel van het telefoonnet en elke daarmee
vergelijkbare verzending met behulp van enig
technisch middel.
B Kemme Communicatie heeft het recht, zaken
welke gereed zijn, door oorzaken onafhankelijk
van onze wil, niet naar de plaats van bestem
ming vervoerd kunnen worden, voor rekening,
en risico van de opdrachtgever/afnemer op te
slaan, of te doen opslaan en betaling te verlan
gen als zou de aflevering plaats hebben gevon
den.
C De keuze van het vervoermiddel behoort toe aan
Kemme Communicatie. Tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen geldt zulks ook bij niet-fran
co zendingen, waarbij geen voorschriften voor
de verzendingen door de opdrachtgever/af
nemer zijn gegeven. Belemmering of tijdelijk
verhindering bij het gekozen vervoermiddel
verplicht Kemme Communicatie niet een ander
vervoermiddel hiervoor aan te wenden.

D Tenzij de opdrachtgever/afnemer Kemme Com
municatie tijdig verzoekt de zaken tijdens het
vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen
de zaken onverzekerd.
E Tenzij anders mocht zijn overeengekomen
zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en
inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening
van de opdrachtgever/afnemer.
ARTIKEL 12: NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
(OVERMACHT)

In geval van overmacht waaronder te verstaan elke
van onze wil en/of controle onafhankelijke om
standigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor
gehele of gedeeltelijke uitvoering door Kemme
Communicatie van de overeenkomst tijdelijk en/
of blijvend wordt verhinderd, daaronder begrepen
niet of niet tijdige levering aan ons door onze leve
ranciers, niet of niet tijdige ontvangst door ons van
de door de toeleverancier aan Kemme Communi
catie verkochte zaken, niet of niet tijdige uitvoe
ring van aan derden opgedragen werkzaamheden,
invoer, of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in
het bedrijf of dat van de toeleverancier of in het
transport- is Kemme Communicatie gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
zulks ter keuzen van Kemme Communicatie, en
betaling te vorderen ter zake van het wel uitge
voerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat
Kemme Communicatie gehouden is tot het betalen
van enige schadevergoeding aan de opdrachtge
ver/afnemer.
ARTIKEL 13: RECLAMES

A Alle reclames, waaronder die op de uitvoering
van werk, leveringen en op facturen, dienen per
aangetekend schrijven uiterlijk binnen 8 dagen
na oplevering of aflevering van het werk of zaak,
door de opdrachtgever/afnemer bij ons te zijn
ingediend. Bij gebreke hierin wordt de opdracht
gever/afnemer geacht het opgeleverde/afgele
verde te hebben goedgekeurd.
B Reclames kunnen niet worden ingebracht tegen
opgeleverde/afgeleverde ingebruiksgenomen,
in ontvangst genomen, gebruikte, verbruikte of
door opdrachtgever/afnemer vervreemde zaken.
C Reclames geven de opdrachtgever/afnemer geen
recht om betaling van niet betwiste gedeelten
van de vordering op te schorten.

geval vrij om een vervangende statische banner
aan te leveren waarbij de overeengekomen prijs
voor de geanimeerde banner door Kemme Com
municatie verlaagd wordt naar de prijs van een
overeenkomstige statische banner.
ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang opdrachtgever/afnemer niet heeft vol
daan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de
overeenkomst is gehouden, met begrip van rente
en kosten, blijven de door Kemme Communicatie
geleverde zaken haar eigendom en is te allen tij
de gerechtigd, zulks onverminderd onze overige
rechten om zonder voorafgaande aanzegging,
sommatie of rechterlijke tussenkomst, de gelever
de zaken als eigendom van Kemme Communicatie
terug te nemen en daartoe zonodig de eigendom
men van de opdrachtgever/afnemer te betreden.
Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is,
is het de opdrachtgever/afnemer verboden de be
treffende zaken te vervreemden te verzwaren of
te (doen) verwijderen uit de ruimte waarin of de
plaats waarzij zich bevinden. De opdrachtgever/af
nemer is verplicht Kemme Communicatie terstond
schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop dit
eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 16: WANBETALING OF VREES DAARVOOR

A Kemme Communicatie is gerechtigd gedurende
de loop van een overeenkomst bij vrees voor
wanbetaling door de opdrachtgever/afnemer
alle overeengekomen werkzaamheden en/of
leveranties op te schorten en van de opdracht
gever/afnemer vooruitbetaling te verlangen, niet
alleen voor de lopende overeenkomsten maar
ook voor de reeds door ons uitgevoerde over
eenkomsten, waarvan de betaling door de op
drachtgever/afnemer niet of slechts gedeeltelijk
heeft plaats gevonden.
B Kemme Communicatie is te allen tijde gerech
tigd van de opdrachtgever/afnemer deugdelijke
zekerheidsstelling te verlangen voor hetgeen de
opdrachtgever/afnemer te eniger tijd uit hoofde
van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij
niet voldoening hieraan is het in lid a van het
artikel bepaalde van toepassing.
III. OPDRACHTEN AAN DERDEN
ARTIKEL 17: UITVOERING DOOR DERDEN

ARTIKEL 14: ADVERTEREN OP WEBSITES DIE DOOR
KEMME COMMUNICATIE BEHEERD WORDEN

A Het adverteren kan op elke dag van de maand
ingaan. De minimale looptijd van een adverten
tie is in principe 1 jaar. Kortere looptijden zijn
mogelijk maar brengen een eenmalige toeslag
met zich mee. Facturering en betaling vinden
vooraf plaats. Bij langer lopende contracten
is betaling per maand mogelijk. Ook hier vind
betaling vooraf plaats. Binnen 14 dagen na
ontvangst van de betaling wordt de banner ge
plaatst op de site(s), tenzij een later tijdstip is
overeengekomen. De dag van de maand waar
op de banners geplaatst zijn wordt hieronder de
‘vervaldag’ genoemd. Bij betaling per maand
ontvangt opdrachtgever twee weken vóór de
vervaldag een factuur. Indien Kemme Commu
nicatie op de vervaldag nog geen betaling heeft
ontvangen dan wordt de overeenkomst als
beëindigd beschouwd en worden de banners
verwijderd op de dag na de vervaldag. Aan het
beëindigen zijn geen kosten verbonden.
B Omstellingskosten worden in rekening gebracht
indien opdrachtgever niet op tijd betaald heeft
en de banners reeds van de website(s) zijn ver
wijderd. Omstellingskosten bedragen € 40 per
website. Banners dienen beperkt te zijn qua ‘ge
wicht’. Banners die de laadtijd van de website
aanzienlijk ver
tragen kunnen geweigerd wor
den. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn
kunnen geweigerd worden. Kemme Communica
tie plaatst geen geanimeerde banners tenzij het
gaat om een uiterst minimale, subtiele animatie.
Het is aan Kemme Communicatie te beoorde
len of de animatie uiterst minimaal en subtiel
is. Indien opdrachtgever het oneens is met dit
oordeel blijft deze echter aan de overeenkomst
gehouden en blijft opdrachtgever/afnemer beta
lingsplichtig. Het staat de opdrachtgever in dat

Kemme Communicatie is eerst gebonden aan een
door een opdrachtnemer/leverancier uit te voeren
order, opdracht of bestelling, nadat deze door ons
schriftelijk is bevestigd.
ARTIKEL 18: PRIJZEN

A De opdrachtnemer/leverancier heeft nimmer het
recht om de schriftelijk overeengekomen prijs te
verhogen.
B De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, altijd inclusief kosten
van vervoer, verzekering, douanerechten, ver
pakkingskosten, montagekosten en/of overige
afleveringskosten.
ARTIKEL 19: LEVERING EN BETALING

A Tenzij anders overeengekomen dient levering
door een opdrachtnemer/leverancier plaats te
vinden op de statutaire vestigingsplaats. Vanaf
het moment van ontvangst zijn de geleverde
zaken voor risico van Kemme Communicatie. Na
levering verkrijgen wij het volledige eigendom
van de zaken, ook al zijn deze nog niet betaald,
en zijn wij tevens gerechtigd de geleverde zaken
te vervreemden en/of te verwerken.
B Indien de opdrachtnemer/leverancier minder le
vert dan het overeengekomen aantal, is Kemme
Communicatie gerechtigd alsnog levering te vor
deren van het ontbrekende gedeelte, onvermin
derd ons recht op schadevergoeding. Indien de
opdrachtgever/leverancier meer levert dan het
overeengekomen aantal, zijn wij niet gehouden
aan het teveel geleverde af te nemen. De op
drachtnemer/leverancier heeft nimmer het recht
om het teveel geleverde aan ons in rekening te
brengen.
C Niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede
levering door de opdrachtnemer/leverancier

geven ons het recht hetzij alsnog nakoming van
de overeenkomst te vorderen hetzij de overeen
komst zonder rechterlijke tussenkomst als ont
bonden te beschouwen, onverminderd ons recht
op schadevergoeding.
D De overeengekomen betalingstermijn gaat eerst
lopen vanaf het moment dat de opdrachtnemer/
leverancier deugdelijk heeft geleverd.
E Kemme Communicatie is te allen tijde gerechtigd
vorderingen op de opdrachtnemer/leverancier te
compenseren met vorderingen van de opdracht
nemer/leverancier.
ARTIKEL 20: AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer/leverancier is volledig aan
sprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen
gevolgschade en letselschade, die wij leiden of
waarvoor wij door derden worden aangesproken,
veroorzaakt door het niet, niet tijdig, niet volledig
of niet goed verrichten van leveringen en/of dien
sten en/of werkzaamheden.
IV. OVERIGE BEPALINGEN
ARTIKEL 21: ANNULERING

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst
door de opdrachtgever/afnemer, respectievelijk
op
drachtnemer/leverancier, is deze een scha
deloosstelling verschuldigd van 30% van de
overeengeko
men aanneemsom/koopsom, onver
minderd ons recht op vergoeding van de schade
voorzover deze de 30% overtreft.
ARTIKEL 22: BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deur
waarders-, en advocaatkosten, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke, welke door ons worden
gemaakt teneinde nakoming van de verplichtin
gen van de opdrachtgever/afnemer respectievelijk
opdrachtnemer/leverancier te bewerkstelligen, zijn
ten laste van de opdrachtgever/afnemer respec
tievelijk opdrachtnemer/leverancier. De buitenge
rechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het
door opdrachtgever/afnemer verschuldigde bedrag
respectievelijk 15% van de met opdrachtnemer/
leverancier overeengekomen aanneemsom/koop
som, met een minimum van € 100,- waaromtrent
geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij
zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vorde
ring te incasso uit handen is gegeven, ongeacht
of de opdrachtge
ver/afnemer respectievelijk op
drachtnemer/leverancier op de hoogte is.
ARTIKEL 23: TOEPASSING RECHT/BEVOEGDE
RECHTER

Alle overeenkomsten ook in geval van uitvoe
ring daarvan buiten Nederland, en alle daaruit
voortvloei
ende rechtsbetrekkingen worden be
heerst door het Nederlands recht. Alle geschillen
uit deze overeenkomsten voortvloeiende of daar
mee verband houdende, ook die welke slechts
door één der partijen als zodanig worden be
schouwd, zullen worden beslecht door de bevoeg
de rechter van de plaats waar Kemme Communica
tie is gevestigd, tenzij wij de voorkeur geven aan
een andere bevoegde rechter.
ARTIKEL 24: WIJZIGING VAN DE ALGEMENE
VOORWAARDEN

Kemme Communicatie behoudt zicht het recht
voor deze algemene leveringsvoorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook
ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten
met inachtneming van een termijn van 30 dagen
na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met
de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is
hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met
ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de
ontvangstdatum van de wijziging van de algeme
ne leveringsvoorwaarden indien deze ontvangst
datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet
die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld
naar de geest van deze algemene voorwaarden.
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